STAGIUL DE PREGĂTIRE TEORETICĂ
NOTARI STAGIARI

ORAR
Cursurile se vor desfășura în sala ROMA, etaj 4
Nr.
crt.

1.

Săptămâna 15
11-15 martie
2019

Luni
11 martie 2019

Intervalul
orar

9,00-10,30
10,45-12,15
12,45-14,15
(6 ore)

Disciplina/
Formator

Legislaţie civilă și notarială;
proceduri notariale; managementul
şi organizarea internă a biroului
notarial. Activități aplicate
Notar public Marina Manole

2.

Marți
12 martie 2019

9,00-10,30
10,45-12,15
(4 ore)

Drept internațional privat și
elemente de drept privat al Uniunii
Europene
Notar public Ioana Olaru

TEMA CURSULUI
SUBSTITUȚIA FIDEICOMISARĂ și LIBERALITATEA REZIDUALĂ –
elemente de drept substanțial și procedură succesorală
a. Noțiune
b. Elemente caracteristice
c. Identificare
d. Procedură de realizare
e. Procedură de stabilire a drepturilor moștenitorilor atunci când există
o astfel de liberalitate
f. Modul de stabilire a drepturilor beneficiarilor liberalității
g. Titlurile de proprietate ale beneficiarilor liberalității și modul lor de
realizare
a. Probleme practice legate de dezbaterea moștenirii în situații
speciale: când există testament, în cazul substituției fideicomisare, în
cazul predării legatelor cu titlu particular, în cazul legatului bunului
altuia etc.
b. Scheme practice și modele de întocmire a actelor specifice acestor
proceduri
Normele conflictuale în diferite ramuri ale dreptului internațional privat
• Condiţiile de fond și de formă ale actului juridic. Determinarea legii
aplicabile actului juridic
• Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I )
• Obligaţiile necontractuale. Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al
Parlamentului European şi al Consiliului privind legea aplicabilă obligaţiilor
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3.

Miercuri
13 martie 2019

9,00-10,30
10,45-12,15
(4 ore)

Legislaţie civilă și notarială;
proceduri notariale; managementul
şi organizarea internă a biroului
notarial. Activități aplicate
Notar public Mirela Moise

4.

Joi
14 martie 2019

5.

Vineri
15 martie 2019

9,00-10,30
10,45-12,15
12,45-14,15
(6 ore)

Dreptul familiei
Conf. univ. dr.
Notar public
Adina Renate Motica

necontractuale (Roma II )
• Principiul subsidiarității competențelor între instituțiile comunitare și cele
naționale. (Drept constituțional)
Procedura întocmirii și autentificarii diverselor acte notariale, în
varianta pură și simplă sau afectate de modalități, în varianta exprimării
simultane a consimțământului sau în varianta formării contractului între
absenți, etc. Redactarea diferitelor clauze contractuale:
• Autentificarea promisiunii unilaterale sau bilaterale de contract, a
promisiunii faptei altuia, a pactului de opţiune, a convenției de arvună
• Oferta de a contracta și acceptarea ofertei
Regimul comunității convenționale
• Clauze referitoare la compoziția comunității
• Clauze de modificare a gestiunii bunurilor
• Clauze privind lichidarea și partajul comunității
• Clauza de preciput
Regimul separației de bunuri
• Caracterizare. Reglementare. Fundament
• Separația patrimoniilor
• Dovada bunurilor
• Separația pasivului
• Gestiunea bunurilor
• Lichidarea regimului
• Participarea la achiziții
STUDIU INDIVIDUAL
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